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“Opwaardering van de juniorenwedstrijd past in filosofie”
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Donderdag werd de tweeënzeventigste editie van de Danilith Nokere Koerse voorgesteld. Deze editie zal er in heel wat opzichten anders uitzien dan de vorige jaren.
Er is vooreerst de Afterworkparty op vrijdagavond 10 maart en ook de cyclo voor wielertoeristen op zaterdag 12 maart is nieuw. Tussenin strijden de junioren op zaterdag 11 maart voor de tweede keer voor de zege op Nokereberg.
“De eerste editie vorig jaar was meteen een schot in de roos. Daarom steken we nu een tandje bij en staat onze wedstrijd deze keer op de internationale kalender. Daarmee kennen we nu hetzelfde statuut van andere belangrijke wedstrijden bij de junioren zoals Kuurne-Brussel-Kuurne en de ronde van Vlaanderen. De toppers van morgen krijgen zodoende de kans om Nokere Koerse te leren kennen”, vertelt koersdirecteur Rony De Sloovere.
“De opwaardering van onze juniorenwedstrijd past in onze filosofie. We willen meer investeren in de jeugd”, vult woordvoerder Robrecht Bothuyne aan.
Volgende zaterdag gaan maar liefst 33 ploegen van start. “Dat er nood is aan internationale wedstrijden van dit niveau bewijst de belangstelling. De voorbije maanden mocht ik 45 kandidaturen van ploegen ontvangen. We selecteerden finaal 33 ploegen”, aldus Rony De Sloovere.
Naast een resem Belgische teams komen er ook ploegen uit Zweden, Duitsland, Nederland en Engeland naar Deinze afgezakt want net als bij de elite zal ook de juniorenwedstrijd starten in Deinze.
“De samenwerking loopt goed en na dit jaar blijft Deinze nog drie jaar startlocatie van de junioren- en de profkoers.”
De junioren werken niet helemaal hetzelfde parcours af als de elite. Na de start in Deinze worden twee lussen afgewerkt in de richting van Zingem waarbij evenveel keer de kasseien van de Huisepontweg worden aangedaan. Nadien volgen zes plaatselijke ronden met Nokereberg als scherprechter. (gsg)

